
14º DOMINGO DO TEMPO COMUM 
 

A liturgia deste domingo ensi-
na-nos onde encontrar Deus. 
Garante-nos que Deus não Se 
revela na arrogância, no orgu-
lho, na prepotência, mas sim 
na simplicidade, na humildade, 
na pobreza, na pequenez. 
A primeira leitura apresenta-
nos um enviado de Deus que 
vem ao encontro dos homens 
na pobreza, na humildade, na 

simplicidade; e é dessa forma que elimina os instru-
mentos de guerra e de morte e instaura a paz defini-
tiva. 
No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta 
de salvação que Deus faz aos homens e que foi re-
jeitada pelos “sábios e inteligentes” encontrou aco-
lhimento no coração dos “pequeninos”. Os 
“grandes”, instalados no seu orgulho e auto-
suficiência, não têm tempo nem disponibilidade pa-
ra os desafios de Deus; mas os “pequenos”, na sua 
pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis 
para acolher a novidade libertadora de Deus. 
Na segunda leitura, Paulo convida os crentes – com-
prometidos com Jesus desde o dia do Baptismo – a 
viverem “segundo o Espírito” e não “segundo a car-
ne”. A vida “segundo a carne” é a vida daqueles que 
se instalam no egoísmo, orgulho e auto-suficiência; 
a vida “segundo o Espírito” é a vida daqueles que 
aceitam acolher as propostas de Deus. 
A Palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligên-
cia não garantem a posse da verdade; o que garante 
a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus 
e às suas propostas e com frequência, com muita 
frequência, são os pobres, os humildes, os peque-
nos que “sintonizam” com Deus e que acolhem essa 
verdade que Ele quer oferecer aos homens para os 
levar à vida em plenitude. 
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HORÁRIO DAS MISSAS DE VERÃO 
 

Como já é habitual no verão, tempo de férias, as Mis-

sas na Paróquia são reduzidas e distribuídas em vários 

horários nos três Núcleos.  

Este horário tem início no dia 13 de Julho e prolonga-

se até 6 de setembro. 
 

Missas Vespertinas ao Sábado 
Mercês: 17h00 
Igreja da Natividade: 18h00 
Igreja do Algueirão: 19h00 
 

Domingo  
Igreja da Natividade: 9h30 
Mercês (Escola Visconde de Juromenha): 10h30 
Igreja do Algueirão: 11h30 e 19h00 
 

Durante a semana 
Igreja da Natividade: 9h00-Terça e quinta- feira  
Salão das Mercês: 18h00 -Quarta e sexta-feira  
Igreja do Algueirão:19h00- todos os dias  

Parabéns Sr. Diácono 
 

Parabéns ao nosso diácono Ilídio que no próximo do-
mingo, dia 5 de julho, celebra 22 anos da sua ordena-
ção diaconal. Unimo-nos em oração e ação de graças 
a Deus, na celebração deste aniversário. 
Agradecemos por toda a dedica-
ção e serviço humilde e fiel que o 
Sr. Diácono tem desenvolvido na 
nossa paróquia.  
O nosso bem-haja, Sr. Diácono. 
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Como viver a espiritualidade  
nas férias! 

 

As palavras “descanso” ou 
“repouso” podem ser encon-
tradas ao longo da bíblia em 
diversos momentos. O primei-
ro deles é, por exemplo, 
quando Deus cria o mundo. 
“No sétimo dia, Deus já havia 
concluído a obra que realiza-
ra, e nesse dia descansou. 

Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele 
descansou de toda a obra que realizara na cria-
ção” (Gn 2,2-3). 
Isto significa que Deus mostra o descanso como funda-
mental na nossa vida para recarregar forças e conti-
nuar a missão. É preciso esse tempo para o corpo e 
para a mente, assim como para o espírito. Afinal, é 
necessário repousar o espírito em Deus e na confiança 
que se tem no Senhor, na sua misericórdia. 
A cada tempo da vida há o devido repouso que deve-
mos respeitar. Então, a cada dia, uma noite de sono, a 
cada 5 dias de trabalho, dois de lazer, ou para alguns 
apenas o domingo e assim por diante, bem como os 
feriados, que permitem uma pausa suplementar. Por 
último, mas com certeza não menos importante, as 
férias, época em que é possível ter um tempo ainda 
maior para descanso. 
As férias, para serem bem aproveitadas, devem, ainda 
que em pleno relaxamento, ser, de certa forma, plane-
adas, não só em relação a fazer uma viagem em famí-
lia, como para poder resolver questões pessoais que 
no dia-a-dia de trabalho são mais difíceis de levar a 
cabo, entre outros, mas principalmente também para 
viver ainda melhor a espiritualidade. 
Saber bem aproveitar o tempo é essencial para ter 
uma vida fortalecida em Deus. 
Por exemplo, a escolha de onde vamos para férias, os 
locais e ambientes frequentados propiciam esse con-
tacto com Deus? Ou, pelo contrário, distanciam-nos e 
trazem ainda mais agitação com o aglomerado de pes-
soas? Será que nos preocupamos em afastar-nos do 
tumulto mundano para bem viver esse momento e 
obter paz, reencontrando-nos com Deus através da 
natureza e das coisas simples? 

(Continua na próxima edição) 

Cardeal-patriarca incentiva comunidades  
católicas a gestos  

«solidários e corresponsáveis» 
 

«Trabalho caritativo realizado em comum é ótimo estímulo 
para crescer como Igreja solidária e corresponsável»  
O cardeal-patriarca de Lisboa incentiva os seus diocesanos a 
ser “solidários e corresponsáveis”, assumindo os desafios ge-
rados pelos “gravíssimos problemas socioeconómicos” que a 
pandemia de Covid-19 provocou. 
“Trabalho caritativo realizado em comum é ótimo estímulo 
para crescer como Igreja solidária e corresponsável. Deverá 
envolver a todos, desde a catequese, que não fica completa 
sem iniciação na caridade prática, aos vários grupos institucio-
nais ou espontâneos, que deste modo também se evangeli-
zam a si próprios”, escreve D. Manuel Clemente, no programa 
para o novo ano, divulgado online. 
O cardeal-patriarca de Lisboa recorda que a pandemia de Co-
vid-19 “impediu” a diocese de “realizar muitas atividades pre-
vistas”, no âmbito paroquial, vicarial e diocesano, adiadas pa-
ra 2020/2021, cujo programa tem como tema ‘Sair com Cristo 
ao encontro de todas as periferias’. 
As iniciativas giram ainda também em torno de uma passagem 
da Constituição Sinodal diocesana (CSL): ‘Fazer da Igreja uma 
rede de relações fraternas’, “reforçando todas as instâncias de 
corresponsabilidade comunitária”. 
D. Manuel Clemente assinala que estes “são desígnios funda-
mentais para evangelizar o mundo e para crescer como Igre-
ja”. 
“Prosseguindo tantas ações caritativas e solidárias que as co-
munidades e instituições eclesiais desenvolveram de março 
para cá, o próximo ano pastoral não poderá ter objetivo maior 
do que esse”, afirma. 
‘Solidários e corresponsáveis’ é o tema da mensagem intro-
dutória ao programa pastoral 2020-2021 do Patriarcado de 
Lisboa; “até lá, é tempo de preparação de ações comunitárias 
e diocesanas”.  
D. Manuel Clemente assinala que se pode retomar “a iniciati-
va das ‘semanas vicariais da caridade’, no ano pastoral 
2020/2021, que começa em setembro. 
No novo ano pastoral, o Congresso Diocesano da Pastoral So-
ciocaritativa, adiado do passado mês maio para os dias 14 e 15 
de maio de 2021, vai ser “momento alto de encontro, partilha 
e projeção”, bem como a “receção sistemática” da Constitui-
ção Sinodal de Lisboa “terá o seu momento de avaliação na 
assembleia sinodal”, agendada para 18 e 19 de junho do pró-
ximo ano. 
“Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias sociais e 
geográficas” é o convite do ano 2020/2021 onde se destacam 
três objetivos: “Convocados à Caridade; abrir a todos as por-
tas da esperança; intensificar o carácter evangelizador das 
instituições sociais da Igreja”. 
O Patriarcado de Lisboa informa que o programa e calendário 
diocesano para o ano pastoral 2020/2021, já foi publicado e 
pode ser consultado online, no site do Patriarcado. 

http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10557
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60º ANIVERSÁRIO DA IGREJA DE  
SÃO JOSÉ DE ALGUEIRÃO 

 

Há 60 anos atrás, sob guia pastoral do 
Pe. Alfredo Ferreira, iniciava-se o pro-
jeto da construção da Igreja de São 
José de Algueirão, com o objetivo de 
poder responder às necessidades es-
pirituais e pastorais da população que 
vivia nesta localidade.  
A comunidade paroquial de Algueirão- 
Mem Martins e Mercês deseja assina-
lar e celebrar este aniversário, que 
decorre no próximo dia 15 de agosto, 
data da inauguração da Igreja Paro-
quial. No próximo ano, no mês de 
março, por ocasião da festa de São 
José, iremos celebrar também os 60 
anos da elevação a Paróquia. 
Através da Folha paroquial dos próxi-
mos números iremos publicar um 
pouco desta história e assim preparar-
mo-nos para celebrar estes dois mo-

mentos que marcaram o historial da nossa Paróquia.  
A narração desta história, leva-nos sempre às origens, ao tempo da gestação des-
ta iniciativa, aos ideais e sonhos que animavam a comunidade católica daquele 
tempo. A história leva-nos a fazer memória de pessoas, projetos, motivações, so-
nhos, trabalhos, sacrifícios e de conquistas que viveram ao longo do tempo na re-
alização deste projeto.   
As localidades de Algueirão e Mem Martins, faziam parte da extensa paróquia de 
S. Pedro de Penaferrim, que compreendia, S. Pedro, Linhó, Mem Martins e Alguei-
rão. A 8 de dezembro de 1958 foi nomeado pároco o Rev. Pe. Alfredo Ferreira que 
com o seu zelo pastoral procurou intensificar a sua ação pastoral nesta zona, já 
com muita população. Em face às dificuldades de acesso devido à distância da 
Igreja Paroquial de São Pedro e o desejo de que todos pudessem participar das 
celebrações dominicais, fizeram com que se sentisse a necessidade da construção 
de uma nova Igreja, no Algueirão. Este sonho tinha tido o seu início já com o páro-
co anterior, o Pe. Abílio Lourenço, mas seria o Pe. Alfredo a dar corpo a este so-
nho.  
Para a realização deste sonho, o primeiro passo foi a criação de uma comissão or-
ganizadora para este fim, que logo entrou em ação na busca da localização e do 
terreno. Depois de várias hipóteses, aquela que se apresentou mais segura foi a 
do terreno cedido pela Câmara Municipal de Sintra, onde viria a ser construída a 
Igreja que hoje conhecemos. 

(continua na próxima edição)   


